
                    Tiranë, më …../….2019 

                                                                Formular Aplikimi  

Unë i/e nënshkruari/a__________________________________, lindur më _________________ 
 

me kartë identiteti/pashaportë nr _____________________ email:________________________,  
 

Tel:___________________ 
 

Kërkoj të regjistrohem në programin e Kursit Profesional të Çertifikimit të Udhërrëfyesit Turistik të 

Veçantë ( vendos një kryq në në modulin/specialitetin e zgjedhur prej jush) 

 

            Moduli 1                       Moduli 2    Moduli 3 
CLIMBING   KAYAK   SKI 

HIKING   SUP    SKI TOURING 

TREKING   RAFTING   SHTEGETIM ME RAKETA BORE 

BIKING 

                                Moduli 4         Moduli 5 
                          SCUBA DIVING       OFF ROAD 

 

në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës 

Deklaroj se aplikoj për programin e Kursit Profesional të Çertifikimit të Udhërrëfyesit Turistik të 

Specialitetit të Vecantë  

 

1. Deklaroj se jam njohur me parashikimet e Udhëzimit të Përbashkët “Për akreditimin e programeve 

të Udhërrëfyesit Turistik dhe miratimin e krediteve minimale të programit për edukimin profesional 

në vazhdim” midis Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes dhe 

Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. 

 

2. Deklaroj se jam njohur në momentin e aplikimit me kriteret e miratuara në Rregulloren e 

Organizimit dhe Funksionimit të Kursit Profesional të Çertifikimit të Udhërrëfyesit Turistik të 

Specialitetit të Veçantë, dhe jam dakord për sa më sipër . 

 

3. Autorizoj Universitetin e Sporteve të Tiranës dhe Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit 

për trajtimin e të dhënave të mia personale në kuadër të aplikimit dhe regjistrimit për zhvillimin e 

kursit profesional në insitucionin e sipërcituar, si dhe publikimin e tyre. 

 

4. Autorizoj, gjithashtu Universitetin e Sporteve të Tiranës dhe Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe 

Rekreacionit për kryerjen e të gjitha verifikimeve dhe marrjen e të gjitha informacioneve lidhur me 

të dhënat e deklaruara në këtë formular . 

 

5. Deklaroj vërtetësinë e të dhënave dhe dokumenteve te paraqitur. Jam i/e vetëdijshëm/me se, në rast 

deklarimi të të dhënave të pavërteta apo të paraqitjes së dokumentave të falsifikuara apo me të 

dhëna jo të vërteta, jam subjekt i masave të parashikuara në Kodin Penal dhe aktet e tjera ligjore e 

nënligjore në fuqi. Në rast dyshimi për vërtetësinë e informacionit të deklaruar, Universiteti i 

Sporteve të Tiranës dhe Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, nisin procedurën e 

kontrollit të tyre duke ia përciellë këto të dhëna eventualisht edhe organeve kompetente. 

 

  Emër Atësia Mbiemër                                                          Emër Mbiemër  

                   I kandidatit                                                     I punonjësit që pranoi aplikimin  

                        Firma                                                                              Firma  

 

.........................................................................                  ......................................................................... 


